
VEDTEKTER FOR SAMEIET LØRENPLATÅET, OSLO Org.nr. 992 104 104 
Sist revidert i årsmøte 24.04.2019  

§ 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner  

Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået (heretter kalt Sameiet). Sameiet har 
forretningskontor i Oslo kommune. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes 
fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen, Gnr. 124 bnr. 210 i Oslo, med 
fellesanlegg av enhver art (heretter kalt Eiendommen).  

Sameiet består av 244 boligseksjoner i henhold til seksjoneringsbegjæring tinglyst den 
30.10.07. Eierbrøkene er fastsatt ut fra den enkelte bruksenhets areal eksklusive tilleggsdel.  

§ 2 Råderett  

Hver seksjonssameier er hjemmelshaver til sin seksjon og har eksklusiv rett i forhold til de 
øvrige seksjonssameiere til bruk av sin bruksenhet, herunder også̊ av eventuell tilleggsdel i 
henhold til oppdelingsbegjæringen.  

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet for seksjoneringen 
og må̊ ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige 
seksjoner. Hver seksjonseier plikter å overholde bestemmelsene som følger av 
seksjoneringsbegjæringen, lov om eierseksjoner, vedtektene samt de generelle ordensregler 
som måtte være fastsatt.  

Bygningsmessige endringer krever forutgående godkjennelse av styret slik som bestemt i § 9. 
Ledninger, rør og lignende innvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis 
det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for 
nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.  

Erverver av seksjon og leietaker ved utleie av bruksenhet må̊ meldes til Sameiets styre og 
forretningsfører for registrering.  

§ 3 Felleskostnader  

Felleskostnader er kostnader ved Eiendommens drift og vedlikehold som ikke er knyttet til 
den enkelte seksjonseiers bruksenhet. Som felleskostnader for Sameiet anses også̊ 
kostnader til drift og vedlikehold av felles infrastruktur på̊ Løren, jfr. punktet om dette i 
kjøpekontrakten for ervervet av seksjonene.  

Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøk i den grad ikke annen 
fordeling fremgår av Sameiets vedtekter.  

Sameiet har panterett i hver seksjon for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. 
Pantekravets størrelse utgjør det beløp for hver bruksenhet som - dersom ikke lovgivningen 
anviser et høyere beløp - svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på̊ det tidspunkt da 
tvangsdekning besluttes gjennomført.  



§ 4 Vedlikehold  

Innvendig vedlikehold av egen seksjon, inklusive tilleggsdel, og også inklusive eventuell tilvist 
sportsbod utenfor Eiendommen, påhviler fullt ut og for egen regning den enkelte 
seksjonseier. For vann-, gass- og avløpsledninger regnes innvendig vedlikehold fra og med 
forgreningspunktet inn til seksjonen, og for elektriske ledninger i seksjonens sikringsskap fra 
og med første hovedsikring. Sameiet har ansvar for eventuelt nødvendig utskifting av sluk, 
vinduer og ytterdører. Den enkelte seksjonseier er dog forpliktet til å holde sluk åpne og 
rene frem til fellesledningen, både innvendig i seksjonen og utvendig på balkong eller 
lignende som ligger til bruksenheten. For ventilasjon regnes viftene på bygningenes tak som 
ytre vedlikehold og den delen av ventilasjonen som befinner seg inne i den enkelte leilighet 
som indre vedlikehold. 

Ytre vedlikehold av Eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, felles anlegg og 
utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er Sameiets ansvar. Som 
felles utvendig vedlikehold anses også̊ slukene på̊ terrassene, uansett om terrassene er 
tilleggsdeler til seksjonene eller felles terrasser. De enkelte seksjonseierne er dog forpliktet, 
som ledd i sitt vedlikeholdsansvar for tilleggsdelene etter § 4 første ledd, til å holde sine 
terrasser, herunder slukene, fri for snø, blader osv.  

§ 5 Styret  

Sameiet skal ha et styre som består av 7 medlemmer, hvorav 2 er varamedlemmer. Styret 
velges av årsmøtet for to år, med mindre årsmøtet ved valget bestemmer en annen periode 
for ett eller flere av medlemmene. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer, og det 
skal fortrinnsvis velges seksjonseiere i Sameiet som også bor på en av Sameiets adresser. 
Styrets leder velges særskilt av årsmøtet. 

§ 6 Årsmøtet  

Den øverste myndighet i Sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år 
innen utgangen av juni. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig 
eller når sameier(e) som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og 
samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet må meldes skriftlig til styret.  
 
Innkalling til sameiermøtet årsmøtet skal skje skriftlig til seksjonseierne med varsel på minst 
åtte og høyst tjue dager. I innkallingen skal de saker som skal behandles bestemt angis. Skal 
et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedelers flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  
 
Det ordinære årsmøtet skal:  
1. Behandle styrets årsberetning 
2. Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt 
3. Velge styremedlemmer  
4. Behandle vederlag til styret 
 



Med de unntak som følger av lov eller disse vedtekter avgjøres alle saker med alminnelig 
(simpelt) flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.  
 
Ved avstemminger på årsmøtet har hver seksjon én stemme. Endringer av Sameiets 
vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. 
 
Særlige bomiljøtiltak 
 
Årsmøtet kan ved vanlig flertall vedta særlige bomiljøtiltak som går utover vanlig forvaltning 
og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i felleskap på mindre 
enn 5% av de årlige felleskostnadene. Dersom tiltaket fører med seg en kostnad som er 
høyere enn 5% kreves det flertall på minst to tredjedeler. 
 
Dersom tiltaket fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg på mer enn halvpart 
av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tiltaket besluttes, kan tiltaket bare 
gjennomføres hvis disse seksjonseiere sier seg uttrykkelig enige. 

§ 7 Revisjon og regnskap  

Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor, som velges av årsmøtet og 
tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig 
regnskapsførsel.  

§ 8 Forretningsfører  

Sameiet skal ha forretningsfører.  

§ 9 Bygningsmessige arbeider m.v.  

Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, 
fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.  
 
Dette gjelder tiltak som:  
Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, 
sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på 
balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning/varmeovn og 
lignende.  
 
Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av 
eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av 
styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon.  
 
Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor 
tilleggsdel.  
 
Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere 
seksjonseier har montert, slik som nevnt over, må ved rehabilitering og andre felles tiltak på 



eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret eller årsmøtet avgjør om 
remontering skal tillates.  
 
Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 
offentlige bestemmelser er ikke tillatt.  

§ 10 Særlige regler vedrørende balkonger/terrasser samt fellesarealer  

De enkelte sameiene og de enkelte eierseksjonseiere er forpliktet til å sørge for at 
balkonger/terrasser og utearealer beholder sin orden, sitt kvalitetspreg og fortsetter å være i 
samsvar med designprogram, skiltingsprogram og andre generelle retningslinjer som gjelder 
for Løren. På denne bakgrunn er det ikke tillatt med forskjellige markiser, bruk av 
parabolantenner eller lagring på balkonger/terrasser/utearealer. Grilling på̊ 
balkonger/terrasser er kun tillatt ved bruk av gass- eller elektrisk grill.  

§ 11 Pålegg om salg - tvangsfravikelse  

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 
vedkommende å selge seksjonen, jfr. Eierseksjonslovens §26. Advarsel skal gis skriftlig og 
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg 
skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget 
ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra 
pålegget er mottatt.  

Medfører sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av Eiendommen 
eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for Eiendommens øvrige 
brukere, kan Sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens 
kapittel 13, jfr. Lov om eierseksjoner § 27.  

§ 12 Forholdet til lov om eierseksjoner  

For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017.  

§ 13 Elektronisk kommunikasjon  

Styrets kommunikasjon med sameierne og andre beboere, herunder innkalling til årsmøte, 
kan skje elektronisk.  

Den enkelte sameier eller beboer plikter å holde styret oppdatert med en e-postadresse for 
slik kommunikasjon.  

___ 

 

  



Sameiets adresser:  

• Børsteveien 6 A og B (hus 1)  
• Børsteveien 4 A og B (hus 3)  
• Børsteveien 2 A og B (hus 7)  
• Kanonhallveien 66 A og B (hus 2)  
• Kruttveien 12 (hus 4)  
• Kruttveien 2-10 (hus 5)  
• Kruttveien 11-15 (hus 6)  
• Peter Møllers vei 6 A (hus 13)  
• Peter Møllers vei 6 B (hus 8)  

 


